
CONSILIUL LOCAL BALS 
PROCES VERBAL 

 
 Încheiat azi, 29.11.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Balş, convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Balş nr.1028/24.11.2016. 
 La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri ai Consiliului Local Balş, din totalul de 19.
 Participă: Dinu Constantin – secretarul UAT Balş, Dica Liliana – consilier juridic in  cadrul 
aparatului permanent al Consiliului Local Bals. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei este asigurată de către domnul Anghel Marian Viorel,ales să 
conducă şedinţa de  consiliu local  din data de 29.11.2016,care constata ca sunt intrunite conditiile 
legale privind tinerea sedintei . 
 Este supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Votează: - pentru  - 19;. 
                           - împotrivă - ; 
                           - abţineri –  ; 
            Preşedintele de şedinţă, prezintă următoarea ordine de zi:                                                 
1. Proiect de hotarare referitor la avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare 

a Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt.     
 2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
extindere retea de alimentare cu apa potabila pe str.Macului,din Bals,jud.Olt. 
 3.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
extindere retea de alimentare cu apa potabila pe str.Petre Pandrea,din Bals,jud.Olt. 
 4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizare pe str.Cometei,din Bals,jud.Olt. 
   5. Proiect de hotarare referitor la darea acordului de principiu pentru preluarea prin 
transfer din domeniul public al Judetului Olt in domeniul public al orasului Bals,a 
tronsonului de drum cu lungimea de 7,814 km, din drumul judetean DJ 643, de la km 
25+461 la km 33+275. 
   6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unui schimb de terenuri intre UAT Bals si 
S.C. BALSCOM S.A. Bals. 
   7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unui schimb de terenuri intre UAT Bals si 
Ciorica Liviu si Ciorica Mihaela. 
     8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi .     
             Votează : - pentru – 19; 
                               împotrivă - ; 
                               abţineri – 
 Se începe cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotarare referitor la avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Bals din judetul Olt. 

    Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

    Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

    Raportul comisiei de specialitate – prezintă Statie George . 

           Proiectul de hotărâre – prezinta Tudor Vasile. 

 Avand in vedere ca la sedinta din 21 noiembrie 2016 a fost modificat contractul nr.2333/ 

20.02.2006 - de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din orasul Bals, 



modificarea prevazuta la pct.1 din proiect a ramas fara obiect. In consecinta,dl.Anghel Marian 

supune dezbaterii numai modificarea prevazuta la pct.2 la acest proiect de hotarare: 

-Cap.II-„Asigurarea serviciului de salubrizare si conditii de functionare” se va modifica ,astfel: 

* la art.19 alin.(1) lit.a) pct.12 se va completa cu: 

       - „Sistemul de colectare la punct fix va fi extins treptat in intrgul judet.La nivelul 

orasului Bals sistemul de colectare la punct fix, in zona blocurilor de locuit,se realizeaza in 

conformitate cu sistemul existent de containere semiingropate”. 

*la art.21 alin.(2) se introduce pct.3care va avea urmatorul cuprins: 

” La nivelul UAT Bals colectarea deseurilor din punctele de colectare a deseurilor menajere 

se va realiza dupa cum urmeaza: 

- deseuri reziduale zilnic in zona blocurilor de locuit; 

-  deseuri reziduale de 2(doua) ori pe saptamana in zona caselor; 

      -  deseuri reciclabile o data la 3(trei) zile. 

Referitor la deseurile din sticla se va armoniza, conform proiectului,art.19 pct.e) penultimul 

alineat cu art.44 alin.(1). 

Referitor indicatori de performanta : Deseuri colectate separat pct.1.4.1 si 1.4.7 conform tintelor 

impuse prin legislatia de mediu in vigoare. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de consilierul local Anghel 
Marian Viorel. 
            Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.50 bis/29.11.2016. 
            2.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru extindere retea de alimentare cu apa potabila pe str.Macului,din Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Osiac Ion . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Ciocirlan Felicia. 

            Nu sunt discutii. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 11;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –8(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion)  ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 51/29.11.2016. 
            3. Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru extindere retea de alimentare cu apa potabila pe str.Petre Pandrea,din Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Osiac Ion . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 11;  
                                -împotrivă - ; 



                                -abţineri –8(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion)  ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 52/29.11.2016. 
           4.Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
extindere retea de alimentare cu apa potabila si canalizare pe str.Cometei,din Bals,jud.Olt. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Militaru Eugen . 

 Proiectul de hotărâre – Gheorghe Mariana. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 11;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –8(Badanoiu Marian Ovidiu,Ciocirlan-Serban Felicia Adelina,Cirtog   
Marius,Costache Ramona,Deloreanu Madalina-Monica,Gheorghe Mariana,Moraru Mihaela-
Corina,Osiac Ion)  ; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 53/29.11.2016. 
   5. Proiect de hotarare referitor la darea acordului de principiu pentru preluarea prin 
transfer din domeniul public al Judetului Olt in domeniul public al orasului Bals,a 
tronsonului de drum cu lungimea de 7,814 km, din drumul judetean DJ 643, de la km 
25+461 la km 33+275. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Osiac Ion . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Militaru Eugen. 
            Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotrivă - ; 
                                -abţineri –; 
           Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.11.2016. 
     6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unui schimb de terenuri intre UAT Bals si 
S.C. BALSCOM S.A. Bals. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Cirtog Virgil. 
           Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotriva –; 

                                - abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 55/29.11.2016. 
       7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unui schimb de terenuri intre UAT Bals si 
Ciorica Liviu si Ciorica Mihaela. 
            Iniţiator: Primar – Ing. Teodosescu Mădălin-Ady. 

 Raportul compartimentului de specialitate – prezintă Dinu Constantin. 

 Raportul comisiei de specialitate – prezintă Stana Daniela . 

 Proiectul de hotărâre – prezintă Patru Mircea Marian. 



           Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
             Votează:    - pentru – 19;  
                                -împotriva –; 

                                - abţineri –; 
    Este adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 56/29.11.2016. 
     8. Întrebări, interpelări, petiţii. 
            Nu mai sunt alte discutii.     
            Avand in vedere acest lucru, domnul Anghel Marian Viorel , preşedintele de şedinţă, anunţă 
că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Balş din data de 29.11.2016. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  
                                                   ANGHEL MARIAN VIOREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              


